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          บ๊ิกบ้ี ! เชิญชวนนายจา้งเฉพาะกลุ่มท่ียงัจา้งแรงงานต่างดา้วโดยไม่มีเอกสารใด ๆ อย่างถูกตอ้ง 
รีบมาติดต่อท่ีศูนยรั์บแจง้ฯ ภายใน 7 สิงหาคมน้ีเท่านั้น !
กระทรวงแรงงานแจง้เตือนนายจา้งท่ีมีการจา้งแรงงานต่างดา้วกมัพูชา ลาว เมียนมาอยา่งผิดกฎหมาย 
รีบมาด าเนินการติดต่อท่ีศูนยรั์บแจง้การท างานของคนต่างดา้วให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนั ย  ้าจะไม่มี
การด าเนินการจบักุมหรือด าเนินคดีนายจา้งและแรงงานต่างดา้วตาม พ.ร.ก.การบริหารจดัการการ
ท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 หรือ พรบ.คนเขา้เมือง ในช่วง 180 วนัท่ีรัฐมีมาตรการผอ่นปรนแต่
อยา่งใด
          นายอนนัตช์ยั อุทยัพฒันาชีพ ผูต้รวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน 
เปิดเผยวา่ พลเอก ศิริชยั ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยวา่ขณะน้ียงัมีนายจา้ง
และแรงงานต่างดา้วกมัพูชา ลาว เมียนมาเขา้ใจว่ารัฐบาลเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วใหม่ โดยมี
เวลาด าเนินการเพียง 15 วนั ซ่ึงนายจา้งเกรงวา่จะด าเนินการไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนดนั้น เก่ียวกบั
เร่ืองน้ี กระทรวงแรงงานขอย  ้ าว่าการเปิดศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว ตั้ งแต่วนัท่ี 24 
กรกฎาคม – 7 สิงหาคมน้ี เป็นการให้บริการเฉพาะแรงงานฯ ท่ีท างานกบันายจา้งโดยไม่มีเอกสาร
อนุญาตการท างานเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วรอบใหม่เหมือนเช่นกลุ่มบตัรสี
ชมพท่ีูผา่นมาแต่อยา่งใด และขอเนน้ย  ้าวา่แรงงานต่างดา้วท่ีมีใบอนุญาตท างานถูกตอ้ง หรือกลุ่มบตัร
สีชมพูท่ีใบอนุญาตท างานยงัไม่หมดอายุ หากประสงค์จะเปล่ียนนายจา้ง หรือเพิ่มทอ้งท่ีการท างาน
สามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป โดยติดต่อท่ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัหรือส านกังาน
จดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีท างานปัจจุบนัของแรงงานต่างดา้วไม่ตอ้งมา
ท่ีศูนยรั์บแจง้ฯ ซ่ึงท่ีส านกังานจดัหางานมีบตัรคิวพร้อมรองรับบริการทุกท่าน
           นายอนนัตช์ยั กล่าวอีกว่า ในช่วง 180 วนั จะไม่มีการจบักุมหรือด าเนินคดีกบัทั้งนายจา้งและ
แรงงานต่างดา้วท่ีกระท าผิดตาม พ.ร.ก. การบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 แต่
อย่างใด ดงันั้นขอให้นายจ้างท่ีจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้รับอนุญาตท างานอยู่ในปัจจุบนั รีบมา
ด าเนินการท่ีศูนยรั์บแจง้ฯ ให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนั ทั้งน้ี เพื่อจะไดด้ าเนินการขออนุญาตท างานให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานจดัหางานจงัหวดัทุกจงัหวดั 
หรือส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจดัหางาน 1694

เชิญชวนนายจ้างเฉพาะกลุ่มทีย่งัจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มเีอกสารใด ๆ 
อย่างถูกต้อง รีบมาติดต่อทีศู่นย์รับแจ้งฯ ภายใน 7 สิงหาคมนีเ้ท่าน้ัน! 



                                            บรรณาธิการ
นางสาวกมลทิพย์  นันทะส าราญ                      นักวิชาการแรงงานช านาญการ
                                                                 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดพจิิตร 
กองบรรณาธิการ
นางสาวปุณิกา  เจียพงษ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวดวงพร ม่วงสุข นักวิชาการแรงงานช านาญการ
นางสาวชนัญญ์ทิชา พุ่มทอง นักวิชาการแรงงาน 
นางกัญภัส บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน
นางสาวนภาพร จ าเนียร นักวิชาการแรงงาน
นายบรรพต แก้วมั่น นักวิชาการแรงงาน
นายทินพันธ์ุ   บุญธรรม นักวิชาการแรงงาน

              กระทรวงแรงงานเตือนนายจา้ง สถานประกอบการอยา่ใชบ้ริการจดัหาแรงงานต่างดา้วจากนายหนา้เถ่ือน    
ย  ้านายจา้งสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง หรือใชบ้ริการผูรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วเขา้มาท างานในประเทศอยา่ง
ถกูตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น ป้องกนัการสุ่มเส่ียงต่อการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 
              นายวรานนท ์ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะน้ีอยู่ในช่วงระหว่างการ
ยื่นแจง้การท างานของแรงงานต่างดา้ว ท่ีศูนยรั์บแจง้การท างานของคนต่างดา้ว 100 ศูนยท์ัว่ประเทศ ซ่ึงเปิดใหบ้ริการ
แก่นายจา้งท่ีมีการจา้งแรงงานต่างดา้วโดยไม่มีเอกสารใดๆ ก่อนวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 มายื่นแบบค าขอจา้งคนต่าง
ดา้ว และพิสูจนก์ารเป็นนายจา้ง-ลกูจา้ง หากพบเป็นนายจา้ง-ลูกจา้งจริงนายจา้งจะไดรั้บหนงัสือรับรองเพ่ือใหลู้กจา้ง
คนต่างดา้วไปพิสูจนส์ญัชาติและขออนุญาตท างานต่อไป ซ่ึงนายจา้ง สถานประกอบการก็ไดม้ายื่นแบบค าขอจา้งคน
ต่างด้าวแล้วจ านวนกว่า 84,000 ราย ลูกจ้างคนต่างด้าวกว่า 290,000 คน อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือมี
กระบวนการนายหนา้เถ่ือน อา้งกบันายจา้งหรือผูป้ระกอบการว่าสามารถน าคนต่างดา้วเขา้มาท างานในประเทศได ้
โดยเรียกเกบ็เงินค่าใชจ่้ายในปริมาณสูงตั้งแต่ 9,000 – 12,000 บาท ซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี กระทรวงแรงงานขอช้ีแจงว่า 
ผูท่ี้จะด าเนินการน าเขา้แรงงานไดน้ั้นมีเพียง 2 กลุ่ม คือ 1. นายจา้งน าเขา้ดว้ยตนเอง และ 2. ผูรั้บอนุญาตใหน้ าคนต่าง
ดา้วเขา้มาท างานในประเทศ (บริษทัน าเขา้) ซ่ึงจะตอ้งข้ึนทะเบียนกบักรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้นจึงจะด าเนินการได ้และขอย  ้าว่า พ.ร.ก.การบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว
พ.ศ.2560 มีบทลงโทษส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 600,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ นอกจากน้ี 
หากผูใ้ดหลอกลวงผูอ่ื้นว่าสามารถน าคนต่างดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ หรือสามารถหาลูกจา้งซ่ึงเป็นคน
ต่างดา้วให้กบันายจา้ง และโดยการหลอกลวงดงัว่านั้น ไดไ้ปซ่ึงเงิน หรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูถู้ก
หลอกลวง ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 บาทถึง 1,000,000 บาทต่อคนต่างดา้ว
หน่ึงคน หรือทั้งจ าทั้งปรับ และหากกระท าโดยร่วมกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไป หรือโดยสมาชิกขององคก์รอาชญากรรม
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ตอ้งระวางโทษหนกักว่าโทษท่ีกฎหมายบญัญติัไวก่ึ้ง
หน่ึงอีกดว้ย
             นายวรานนท ์กล่าวอีกว่า ปัจจุบนัมีผูรั้บอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วเขา้มาท างานกบันายจา้งในประเทศจ านวน 
84  แห่งทัว่ประเทศ เป็นผูรั้บอนุญาตฯในกรุงเทพฯ 39 แห่ง ส่วนภูมิภาค 45 แห่ง และขอย  ้าเตือนกบันายจา้งและ
ผูป้ระกอบการให้ใชบ้ริการของผูรั้บอนุญาตฯ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น หากผูใ้ดพบเห็นหรือถูกกระบวนการ
นายหนา้เถ่ือนหลอกลวง ขอใหแ้จง้ส านกังานจดัหางานจงัหวดั ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 ใน
พ้ืนท่ีโดยทนัที โทร.สายด่วนกรมการจดัหางาน 1694 ซ่ึงกรมการจดัหางานจะด าเนินการกบัผูก้ระท าผิดตามกฎหมาย
อยา่งเคร่งครัดทนัที

เตือนนายจา้ง สถานประกอบการ อยา่ ! ใชโ้บรกเกอร์เถ่ือน
 หลงัพบมีนายจา้งถูกหลอกแลว้หลายราย !



 

วัสดุ/อุปกรณ์
„ เตาแก๊สพร้อมถงั 
„ กะละมงั 
„ ลงัถึง 
„ ไมพ้าย 
„  มีด 
„ ไมค้ลึงแป้ง 
„  พิมพก์ลม

ส่วนผสมแป้ง
„ แป้งขา้วจา้ว 200 กรัม 
„ แป้งมนั 100 กรัม 
„ น ้าเดือดจดั 2 ถว้ยตวง 
„  กระเทียมเจียว 

วิธีท ำ 
        *  ผสมแป้งทั้ง 2 ชนิดเขา้ดว้ยกนั เทน ้าร้อนใส่ ใชไ้มพ้ายคนใหเ้ขา้กนั พออุ่นนวดใหเ้น้ือเนียน
        *  เอามือแปะแป้งนวล (แป้งมนั) เล็กนอ้ยนวดจนเหนียวนุ่ม คลึงแป้งเป็นกอ้นยาว ใช้มีดตดัให้เท่าๆ 
กนั น าไปคลุกแป้งนวลป้ันเป็นกอ้นกลม แผใ่หบ้างเป็นรูปเบา้หรือถว้ย 
        *  ตกัไส้ใส่ จีบริมแป้งให้สวยงาม กดก้อนแป้งให้แบนเล็กน้อย วางบนลังถึงซ่ึงปูด้วยใบตองฉีก
หยาบๆ ทาน ้ามนัเล็กนอ้ย วางใหห่้างกนัพอควร 
         *  น่ึงดว้ยไฟแรงพรมน ้าบนตวัขนมเล็กนอ้ย น่ึงประมาณ 15 นาที ยกลง พรมดว้ย กระเทียมเจียว

วิธีท ำไส้
 ใบกุยช่ายลา้งสะอาดหัน่หยาบ ๆ 3 ถว้ยตวง เกลือ
ป่น 1 ชอ้นชา ซีอ้ิวขาว 1 ชอ้นโต๊ะ น ้ าตาลทราย 1 
ช้อนโต๊ ะ  โซด า ไบค า ร์บอ เนต  1  ช้ อนช า 
กระเทียมเจียว 1 ช้อนโต๊ะ พริกไทยป่น 1 ช้อน
โตะ๊ น าส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคลา้หมกั 5 นาที ใส่
กระชอนใหส้ะเด็ดน ้า ผดัพอสุก

วิธีท ำน ้ำจิ้ม 
ซีอ้ิวหวาน ½ ถว้ยตวง น ้ าส้มสายชู ¼ ถว้ยตวง 
น ้ าตาลทราย ½ ถ้วยตวง ซีอ้ิวด าหรือขาว ½ 
ถว้ยตวง พริกช้ีฟ้าแดง 5 เมด็ 
น าส่วนผสมทั้งหมดยกเวน้
พริกช้ีฟ้าแดงผสมคนใหเ้ขา้กนั
 จากนั้นจึงใส่พริกช้ีฟ้าแดง
แกะเมด็โขลกละเอียด

คู่มือการลงทุน เงินลงทุน: 
คร้ังแรกประมาณ 5,000 บาท 
เงินทุนหมุนเวยีน 300 บาท/ วนั 
รายได ้: เดือนละประมาณ 15,000 บาท

ขนมกยุช่าย



1. ลองปรับตวัให้เข้ากบังานที ่“ต้อง” ท า
          ณ จุดท่ี “ตอ้ง” ท างาน ซ่ึงรู้สึกไม่แน่ใจวา่ คืองานท่ี ใช่ หรือ ไม่ใช่/ 
ชอบ หรือ ไม่ชอบ ส่ิงส าคญัท่ีควรเรียนรู้อยา่งแรกคือ การปรับตัวเองให้
เข้ากบังาน เพื่อนร่วมงาน และการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ ซ่ึงในการท างาน
เราจะตอ้งเจอคนใหม่ ๆ ท่ีไม่คุน้เคย ปัญหาใหม่ ๆ ท่ีตอ้งแกด้ว้ยตนเอง 
และเพ่ือนร่วมงานต่างเพศต่างวยัต่างนิสัย จึงอาจจะท าให้เราอึดอัด        
ไม่เป็นตัวของตัวเอง จนท าให้รู้สึกได้ว่า “งานแบบน้ีไม่ใช่งานท่ีชั้น
ตอ้งการ!!!” การปรับตวัจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะขอแนะน าให้ลองท าดูเป็น
อยา่งแรก แต่ถา้รู้สึกไม่ดีข้ึน ลองวธีิท่ี 2 กนัต่อไป

2. แค่คดิใหม่ว่า “เราท าได้” ลุย ลยุ!!!
          ภาวะความไม่คุน้ชิน ทั้งจากส่ิงแวดลอ้มใหม่ การเร่ิมตน้กบัหนา้ท่ีใหม่ และงานใหม่ ท่ีดูจะไม่ราบร่ืนเหมือนอยา่งท่ี
คิด ท าอะไรไปก็ดูจะติดขดั ผิดพลาด จนรู้สึกเบ่ือหน่าย และกลายเป็นไม่ชอบ ลองมาเปลีย่นวธีิคดิและปรับทศันคตด้ิวย
ค าพูดว่า “เราท าได้” กนัดู อาจจะช่วยใหง้านท่ีน่าเบ่ือ กลายเป็นความทา้ทายใหม่ ๆ ส าหรับทุกวนัท่ีท างาน คนท่ีเร่ิมตน้
กบังานใหม่ ไม่วา่จะเป็นเพ่ิงเรียนจบหรือเปล่ียนงานใหม่ ยอ่มมีหลายส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ ความผิดพลาดจากงาน คือ
ประสบการณ์ท่ีจะค่อย ๆ สอนใหคุ้ณเก่งข้ึน หากจดจ าและแกไ้ขเพ่ือไม่ใหเ้กิดซ ้ า ๆ ไดอี้ก อยา่ทอ้ท่ีจะแกปั้ญหา ใหท่้อง
ไวใ้นใจวา่ “เราท าได้” จะยิง่เป็นแรงเสริมท าใหคุ้ณบากบัน่ท่ีจะเรียนรู้และแกปั้ญหาใหง้านนั้น ๆ ลุล่วงไปดว้ยดี ซ่ึง
ทา้ยท่ีสุด งานท่ีมีปัญหามากท่ีสุด อาจจะเป็นงานท่ี “ใช่” ข้ึนมาก็ได ้แต่ถา้ยงั “ไม่ใช่” ลองดูวธีิอ่ืนกนัต่อ

3. สร้างกจิกรรมทีช่อบ ให้เป็นงานที ่“ใช่”
          การเลือกท าในส่ิงท่ีชอบควบคู่ไปกบัการท างาน เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลดความเบ่ือหน่ายจากการท างาน เม่ือ
เราคือ 1 ในผูโ้ชคดีท่ีมีงานท า แตย่งัรู้สึกไม่แน่ใจวา่ งานน้ีคืองานท่ีอยากจะท า หรือท าแลว้มีความสุขใช่หรือไม่ ใหจ้ดัสรร
เวลางานและเวลาวา่ง เพ่ือหากิจกรรมท่ีชอบหรือพฒันาทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีคิดวา่เป็นตวัคุณเอง ควบคู่ไปกบัการท างานประจ า 
อาจจะเป็นอีกทางเลือก ท่ีจะช่วยบาลานซ์ชีวติใหรู้้สึกมีความสุขมากยิง่ข้ึน ซ่ึงไม่แน่วา่วนัหน่ึงวนัใด งานอดิเรกท่ีคุณรัก
อาจจะกลายเป็นอาชีพหลกัท่ีคุณใฝ่ฝันในอนาคตก็เป็นไปได้

4. เรียนรู้จากโอกาส ทีไ่ด้จากการท างานใหม่
          โอกาสในการท างาน ถือเป็นก าไรชีวติ ใหนึ้กไวเ้สมอวา่ คุณก าลงักา้วไปขา้งหนา้เพ่ิมข้ึนทีละกา้วจากงานท่ีคุณ
อาจจะมองวา่ไม่ใช่ การเรียนรู้จากงานใหม่ ๆ ขอ้ผิดพลาดใหม่ ๆ ค าแนะน า ค  าติ ค  าเตือน จากหวัหนา้หรือเพ่ือน
ร่วมงาน ถือเป็นประสบการณ์จริงท่ีท าใหคุ้ณกา้วไดเ้ร็วข้ึน ดงันั้นจึงควรรีบฉวยโอกาส จากส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้ และถา้คิด
วา่มีส่ิงท่ีใช่กวา่ จงอยา่กลวัท่ีจะเดินออกมาหาประสบการณ์หรืองานใหม่ ๆ ท่ีรอใหคุ้ณเลือก

5. เปลีย่นงานใหม่ ง่ายนิดเดยีว
          การเปล่ียนงาน เป็นวธีิสุดทา้ยท่ีจะแนะน า เพราะทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง ยอ่มมีทั้งส่ิงท่ีดีและไม่ดีตามมา อยูท่ี่
การตดัสินใจและเหตุผลของแต่ละคน ทุกคร้ังท่ีจะเปล่ียนงานขอใหคิ้ดใหถ้ว้นถ่ี เพราะการเปล่ียนงานคือการเปล่ียน
ชีวติและอนาคต จะดีหรือไม่ดี ใช่หรือไม่ใช่ อยูท่ี่การตดัสินใจอยา่งรอบดา้นของแตล่ะคน

5 ส่ิงที่ควรท า เมื่อไม่ชัวร์ว่าเจองานทีใ่ช่

ท่ีมา :  https://th.jobsdb.com



      วนัพุธท่ี  19 กรกฎาคม 2560  จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีประสงค์จะรับงานไปท าท่ีบ้าน       
ผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น ให้มีทกัษะเก่ียวกบัการรับงานไปท าท่ีบา้น การจดัตั้งกลุ่ม  การบริหารจดัการกลุ่มและ
พาไปศึกษาดูงาน จ านวน 12 คน ณ กลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นบางตาแผน่   ต.คลองววั อ.เมืองอ่างทอง และ
ศูนยส์มุนไพรและแพทยแ์ผนไทยร ามะสัก  อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง          

       วนัองัคารท่ี 27  มิถุนายน 2560  ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลงัแรงงาน กิจกรรมวนัแนะแนว
อาชีพให้นกัเรียน นกัศึกษา บรรยายให้ความรู้ โดย ดร.สัณหภรณ์  เรือนเงิน  ในหัวขอ้ “แนวทางการเลือก
ศึกษาต่อและการเลือกประกอบอาชีพ” และ “การปรับทศันคตินักเรียนเก่ียวกบัอาชีพ  และทิศทางของ
ตลาดแรงงานในอนาคตเพื่อการมีงานท า” ให้แก่นกัเรียนระดบัชั้น ม.3 - ม.6  โรงเรียน       เขาทรายทบัคลอ้
พิทยา จ านวน 504 คน และ นกัเรียนระดบัชั้นม.3  โรงเรียนตะพานหิน  จ านวน 381 คน  รวมทั้งส้ิน  885 คน

ภาพกิจกรรม

        วนัองัคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560   ร่วมกบัหา้งแฮปป้ีพลาซ่า จดัพื้นท่ีใหบ้ริการนดัพบแรงาน  คร้ังท่ี 5/2560  
ณ หา้งสรรพสินคา้แฮปป้ีพลาซ่า อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีผูร่้วมเขา้ร่วมงาน จ านวน 92  คน ผูส้มคัรงาน จ านวน 
82  คน และไดรั้บการบรรจุงาน จ านวน 62 คน 



       วนัองัคารท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. จดัโครงการ “บ าบดัทุกข ์ บ ารุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิม้” 
ปีประมาณ 2560 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560ออกพื้นท่ีให้บริการจดัหางานเคล่ือนท่ี โครงการบ าบดัทุกข ์
บ ารุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิม้ พิจิตร โดยมีผูร่้วมลงทะเบียนใชบ้ริการจดัหางานและแนะแนวอาชีพ จ านวน 
129 คน สมคัรงาน จ านวน 4 คน  ณ  วดัจระเขผ้อม หมู่ 1 ต าบลรังนก  อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร โดยมี
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตร (นายวรีะศกัด์ิ  วจิิตร์แสงศรี)  เป็นประธานในพิธี

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัพจิิตร ใหบ้ริการศูนยรั์บแจง้การท างานของคนต่างดา้วจงัหวดัพิจิตร    
เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560  



ความต้องการแรงงาน

          ความต้องการแรงงาน
 นายจ้าง/ สถานประกอบการ

                   แจ้งความต้องการกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
     พิจิตรมีต าแหน่งงานว่าง 120 อัตรา

   ผู้สมัครงาน
                   มีผู้มาสมคัรงานกบักรมการจดัหางาน 84 คน                                   

การบรรจุงาน
มีผู้ไดร้ับการบรรจุ 66 คน

 

1. พนักงานขาย จ านวน  20 อัตรา    
 ๒. พนักงานธุรการ จ านวน 15 อัตรา 
 3. พนักงานบัญชี จ านวน 15 อัตรา
 4. เสมียน จ านวน 10 อัตรา
 5.พนักงานฝ่ายผลติ จ านวน 12 อัตรา
 6.พนักงานท่ัวไป จ านวน 12 อัตรา

     

ต าแหน่งท่ีนายจ้าง /สถาน
ประกอบการที่ต้องการ

ต าแหน่งงานที่             
ผู้ลงทะเบียนต้องการ

ระดับวุฒิการศึกษา

   
   1.พนักงานขาย จ านวน 30 อัตรา   
   2.พนักงานแคชเชียร จ านวน 15 
อัตรา  
   3.พนักงานบริการลูกค้า จ านวน 10 
อัตรา
  4. พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 9 อัตรา
  5. พนักงานบัญชี จ านวน 8 อัตรา
  6. แม่บ้าน จ านวน 4 อัตรา
  7. พนักงานท่ัวไป จ านวน 8 อัตรา
  

     ระดับวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
งานมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
มั ธ ยมศึ กษา  จ า นวน  32   คน  
รองลงมา ปวส.จ านวน  28 คน 
ป ว ช .  จ า น ว น  1 2  ค น  แ ล ะ
ประถมศึกษา  จ านวน  12 คน
ตามล าดับ

อายุผู้สมัครงาน

   ผู้สมัครงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 18-24 ปี จ านวน 30 คน 
รองลงมาช่ว งอายุ  25 -29 ปี 
จ านวน 20 คน อายุ 30-39 ปี 
จ านวน 19 คน  และ อายุ 50-
59 ปี จ านวน 15 คน ตามล าดับ 

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
        ผู้ประกันกรณีตนว่างงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2560  ได้มีผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณี
ว่างงาน ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร จ านวน 199 คน เป็นเพศชาย จ านวน  98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.25/ ของผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน และเป็นเพศหญิง 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 
50.75/ ของผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน

สถานการณ์ตลาดแรงงานจงัหวดัพจิติร



ต าแหน่งงานว่างจังหวดัพจิิตร  ประจ าเดือนสิงหาคม 2560
 

ล าดบัที่ ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่ง อตัรา เพศ อตัราค่าจ้าง วุฒิการศึกษา อายุ เงื่อนไข-สวสัดกิาร

1   บริษทัพิจิตร พี.เอส.อาร์.ฟตุแวร์   จ  ากดัพนง.เยบ็จกัรอุตสาหกรรม 50 ช/ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 18 ปีข้ึนไป  - มีประกนัสังคม
 1/9 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล  จ.พิจิตร       
โทร 056-667015-8        

2
  ครัวปนดัดา    1.แม่ครัว 1 ญ 305 บาท/วนั ป.6 ข้ึนไป 36 ปีข้ึนไป  -มีท่ีพกัให้
  12 ม.1 อ.โพธ์ิประทบัชา้ง    2.แม่บา้น 1 ญ 305 บาท/วนั ป.6 ข้ึนไป 36 ปีข้ึนไป  
  จ.พิจิตร โทร 087-3932517        

3   โรงแรมพิจิตรพลาซ่า    แม่บา้น 1 ญ 8,000 บาท ป. 6ข้ึนไป 30 ปีข้ึนไป  -มีท่ีพกัให้
   9 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง     (สามารถท างานท่ีต่าง      
   จ.พิจิตร โทร 056 - 613502-9    จงัหวดัได)้       
4   บริษทัไมดา้ แอสแซ็ท จ ากดั     ธุรการสต๊อก 1 ญ 10,000 บาท ม.6 ข้ึนไป 23 ปี ข้ึนไป - มีประกนัสังคม
   20/43 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง       
   อ.เมือง จ.พิจิตร โทร 056-990917        
5   บริษทั ซี พี ออล ์จ ากดั    พนกังานขาย 1 ช/ญ 305 บาท ม.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป  -มีประกนัสังคม
   245 ม.1 ต.สากเหลก็ อ.สากเหลก็        

  จ.พิจิตร โทร 091-0024484       

6
  บริษทัพฒันาทรัพย ์อินเตอร์กรุ๊ป      
  จ  ากดั    เจา้หนา้ท่ีประนอมหน้ี 1 ช/ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 24 ปี ข้ึนไป  - มีประกนัสังคม

   15 ม.8 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร    ทางโทรศพัท์      
   โทร 056-615200        
7   บริษทั เอ ซี 7 กรุ๊ป จ ากดั     เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 3 ช/ญ 305 บาท/วนั ม.3 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  - มีประกนัสังคม
   720/10/11 ถ.บุษบา ต.ในเมือง    (ท  าสัญญา)      
    จ.พิจิตร โทร 089-6354468        
8    ร้านพงษเ์พชร    1.เสมียน 1 ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป  -มีประกนัสังคม
    453 ม.1 ต.สากเหลก็ อ.สากเหลก็    2.พนกังานทัว่ไป 1 ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 18 ปี ข้ึนไป  
    จ.พิจิตร โทร 056-699240        
9    หจก.ศรีพระจนัทร์ คา้เหลก็     1.ช่างเช่ือม 2 ช 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 30 ปี ข้ึนไป  - มีประกนัสังคม

     145 ม.5 ต.หว้ยเหตุ อ.ตะพานหิน     2.พนง.ขบัรถปูน 2 ช 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป   
     จ.พิจิตร โทร 056-624105        

10    บริษทั ไทยลอตอเต ้จ  ากดั    พนง.ขายหน่วยเงินสด 4 ช/ญ 305 บาท/วนั ม. 3 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  - มีประกนัสังคม

 
    27/99-100  ต.คลองคะเชนทร์   
    อ.เมือง  จ.พิจิตร        

     โทร 083-0962048        
11     บริษทัคูโบตา้ทัง่ทอง    1.เจา้หนา้ท่ีบญัชี 3 ช/ญ 305 บาท/วนั ปวส.ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  
     105 ม.14 ต.สากเหลก้ อ.สากเหลก็    2.เจา้หนา้ท่ีการเงิน 3 ช/ญ 305 บาท/วนั ปวส.ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  
     จ.พิจิตร โทร 056-633489    3.ช่างบริการ 3 ช 305 บาท/วนั ปวส.ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  
     4.ธุรการขาย 3 ช/ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  - มีประกนัสังคม
     5.ธุรการอะไหล่ 3 ช/ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  
     6.ธุรการบริการ 3 ช/ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  
     7.พนกังานขาย 3 ช/ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  
     8.พนกังานการตลาด 3 ช/ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  
     9.เจา้หนา้ท่ีจดัช้ือ 3 ช/ญ 305 บาท/วนั ม.6 ข้ึนไป 20 ปี ข้ึนไป  
12     บ.เอส ซี ฟอร์มลูเลเตอร์    1.พนกังานขบัรถใหญ่ 2 ช   9000 บาท   9000 บาท   9000 บาท  -มีประกนัสังคม
     394/1 ม.3 ต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหิน    2.ผูช่้วยพนกังานขบัรถ 4 ช   9000 บาท   9000 บาท   9000 บาท  
     จ.พิจิตร โทร 056-621096        


